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Abstrakt 

Cílem této práce je popsat rozdělení jednotlivých letištních ploch, typy vozovek, které se na 

letištích používají. Dále pak popsat metody hodnocení únosnosti letištních vozovek a určit 

klasifikační číslo vozovky metodou ACN/PCN, pomocí programu COMFAA. 

 

Klíčová slova 

Systém ACN/PCN, letiště, COMFAA, runway, vozovka, L14 



 

 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to describe types of airfield areas, types of pavements at the 

Airport. Then describe the different methods of assessing the bearing capacity and determine 

the Pavement Classification number using the ACN/PCN method using COMFAA 

programme. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ACN            Klasifikační číslo letadla (Aircraft Classification Number) 

CBR            Kalifornský poměr únosnosti (California Bearing Ratio) 

CDF             Kumulativní faktor poškození 

EASA          European Aviation Safety Agency 

ESIWL        Ekvivalentní jednokolové zatížení (Equivalent Single Isolated Wheel Load)  

ICAO           Mezinárodní organizace pro civilní letectví (International Civil Aviation 

Organization) 

LCN             Klasifikační číslo zatížení (Load Classification Number) 

L14              Anexx č. 14 z ICAO v českém překladu 

PCN             Klasifikační číslo vozovky (Pavement Classification Number) 

PD                Pojezdová dráha 

RWY            Runway 

SWY             Dojezdová dráha (Stopway) 

TWY             Pojezdová dráha (Taxiway) 

VPD              Vzletová a přistávací dráha 
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1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zpevněných ploch letišť. Letištní vozovky tvoří 

specifickou skupinu pozemních komunikací, která má rozdílné typy namáhání, rozměrů a 

náročnosti oprav.  

Na začátku práce je popsána historie letištních vozovek v České republice, kódové značení 

letišť a základní legislativa k této problematice. Dále se práce věnuje druhům letištních vozovek 

a rozdělení zpevněných letištních ploch, z hlediska geometrického uspořádání a požadovaných 

rozměrů.  

Samostatná kapitola je věnována příkladům konkrétních konstrukčních skladeb na vybraných 

letištích pro různé typy zpevněných letištních ploch. Další kapitola je věnována problematice 

únosnosti vozovek, především metodě ACN/PCN, která slouží k výpočtu únosnosti vozovky. 

V praktické části se věnuji výpočtu hodnoty PCN pro konkrétní skladbu vozovky a konkrétní 

dopravní mix pro předpokládaný provoz na letišti. Pro výpočet PCN jsem zvolila program 

COMFAA 3.0, který je zdarma dostupný od společnosti FAA. Problematika stanovení PCN je 

poměrně složitá vzhledem k tomu že není jen jeden způsob určení této hodnoty. 

Cílem této bakalářské práce je shrnout problematiku rozdělení letištních ploch, typů skladeb 

vozovek a únosnosti letištních vozovek. U stanovení hodnoty PCN je cílem ukázat výpočet 

pomocí jednoho z programů, které se pro výpočet používají. 
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2. Historie letištních vozovek 

Po první světové válce bylo vybudováno letiště v Praze Kbelích, které od roku 1920 sloužilo 

jako vojenské, sportovní i dopravní.  

V roce 1926 byl zahájen civilní provoz na letišti v Brně v Černovicích. Letiště bylo pouze 

travnaté. V roce 1950 byla zahájena výstavba letiště v Brně Tuřanech. Od roku 1989 se letiště 

Brno řadí k letištím s mezinárodním leteckým provozem, jeho VPD  10-28 má 

cementobetonový povrch. 

V roce 1933 byla zahájena stavba letiště v pražské Ruzyni kvůli nedostatečné kapacitě 

kbelského letiště. Letiště mělo tvar lichoběžníku přiléhajícího šikmou východní stranou 

k silnici. Vlastní přistávací plocha měla tvar nepravidelného pětiúhelníku a její povrch byl 

travnatý – jílový podklad s vrstvou humusu. 

Postupné nasazování letadel o vyšší hmotnosti, navíc vybavených podvozkovými systémy 

s brzdami, ukazovalo, že travnaté povrchy letišť přestávají těmto letadlům vyhovovat. Rovněž 

nepříznivě působilo i snižování únosnosti těchto povrchů v obdobích se zvýšeným výskytem 

dešťových srážek. Na letišti Praha – Ruzyně se v roce 1937 začal budovat dráhový systém. 

Konstrukce byla tvořena podsypnou vrstvou ze škváry tloušťky 150 mm, na ní 250 mm tlustá 

vrstva štětu a na ní 140 mm tlustá vrstva zakaleného štěrku, kryt byl tvořen jemnozrnným 

asfaltovým betonem tloušťky 80 mm. V roce 1939 se během trvající výstavby dráhového 

systému změnila skladba konstrukčních vrstev. Kryt byl tvořen deskou z prostého cementového 

betonu a jako podkladní vrstvy se použily vrstvy štěrku nebo štěrkopísku. Celková tloušťka 

konstrukce dosahovala až 300 mm.  

V roce 1945 byly hotovy VPD 04-22 v délce 1800 m, VPD 13-31 v délce 1020 m, VPD 08-26 

v délce 1320 m a VPD 17-35 v délce 950 m. 

Letiště Praha – Ruzyně se muselo přizpůsobit nástupu nové letecké techniky, zejména 

požadavkům tryskových letadel. Z hlediska koncepce dráhového systému bylo nutné 

vybudovat kromě stávajících VPD 13-31, 04-22, A 08-26 novou VPD ve směru 07-25 (od 1. 

dubna 1992 je tato dráha označována 06-24). Tento směr umožňuje vybudovat dráhu dlouho až 

4000 m. Druhou dráhou této nové koncepce se stala původní VPD 13-31 s tím, že VPD 17-35 

a 08-26 byly postupně opuštěny. 

Výstavba dráhy 07-25 byla zahájena v dubnu 1960. 
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V roce 1981 byla provedena rekonstrukce VPD 13-31 a 07-25 novou cementobetonovou 

deskou. [1] 

Obr.  1: Vývoj systému RWY na letišti Praha – Ruzyně [1] 
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3. Kódové značení 

Účelem kódového značení je zavést jednoduchou metodu pro vzájemné vztahy velkého 

množství ustanovení týkajících se vlastností a vybavení letišť, tak aby vyhovovala letadlům, 

pro jejichž provoz jsou určena. 

Kódové značení je složeno ze dvou prvků, jež se vztahují k výkonovým charakteristikám a 

rozměrům letadel. [2] 

Existuje sedmnáct charakteristik letadel, které by měly být vzaty v úvahu pro kódové značení: 

- Geometrické rozměry letadel: 

• Rozpětí křídla 

• Vzdálenost motorů od hlavního podvozku 

• Vzdálenost mezi vnějšími koly hlavního podvozku 

• Vzdálenost mezi nosovým a hlavním podvozkem 

• Vzdálenost kabiny pilota od nosového podvozku 

• Výška letadla 

• Celková délka letadla 

• Výška kabiny pilota 

- Provozní charakteristiky letadel: 

• Délka vzletu a přistání 

• Rychlost přiblížení na přistání 

• Rychlost nadzdvihnutí 

• Úhel sklonu trajektorie přiblížení na přistání 

• Úhel sklonu trajektorie vzletu 

• Rychlost pojíždění 

• Poloměr otáčení 

• Hmotnost 

• Rychlost proudu výtokových plynů a motorů 
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Struktura kódového značení se skládá ze 2 prvků: 

Prvek 1 je založený na provozních vlastnostech letadel, který bude používán pro technické 

požadavky týkajících se VPD a překážkových ploch – číslo 1 až 4. Jako provozní 

charakteristika letadla pro 1. kódový prvek je použita jmenovitá délka VPD. 

Prvek 2 je založený na rozměrech letadel, který bude využíván při plánování a projektování 

ostatních fyzikálních charakteristik letiště nebo prostředků – písmena A až E. Jako 

charakteristika je uvažováno rozpětí křídel a vzdálenost mezi vnějšími koly hlavního podvozku. 

[1] 

Kódové písmeno nebo číslo v prvku zvoleném pro účely projektování se vztahuje k vlastnostem 

kritického letadla, pro který je vybavení zajišťováno. 

S výjimkou nouzových situací, kdy se letadla odklánějí na náhradní letiště, nebo za jiných 

podmínek, jež jsou v každém jednotlivém případě specifikovány, nesmějí letiště ani žádné jeho 

součásti využívat letadla, pro něž infrastruktura letiště ani provozní postupy nejsou běžně 

určeny. [2] 

Tab. 1: Kódové značení letišť [2] 
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4. Legislativa 

Problematikou letectví a letecké dopravy se zabývá Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a 

o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V tomto zákoně je 

formulováno poslání českého civilního letectví. 

Úmluva o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 7. prosince 1944), která byla vyhlášena 

jako zákon č. 147/1947 Sb. Díky této dohodě vznikla ICAO, tedy mezinárodní organizace pro 

civilní letectví. K základní dohodě o vzniku ICAO se váže 19 příloh, tzv. annexů, které obsahují 

standardy a doporučené postupy pro mezinárodní civilní letecký provoz. V České republice tyto 

annexy tvoří letecké předpisy L1 až L19. [10] 

- Skládá se ze 4 částí: 

• I. Část – Létání 

• II. Část – Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

• III. část – Mezinárodní letecká doprava 

• IV. Část – Závěrečná ustanovení 

- Předpisy řady L1 až L19 

• L1 – O způsobilosti leteckého personálu v civilním letectví 

• L2 – Pravidla létání 

• L3 – Meteorologie 

• L4 – Letecké mapy 

• L5 – Používání měřících jednotek v letovém a pozemním provozu 

• L6 – Provoz letadel 

• L7 – Poznávací značky letadel 

• L8 – Letová způsobilost letadel 

• L8/A – Letová způsobilost letadel – postupy 

• L9 – Zjednodušení formalit 

• L10 – Letecká telekomunikační služba v civilním letectví 

• L11 – Letové provozní služby 

• L12 – Pátrání a záchrana v civilním letectví 

• L13 – O odborném zjišťování leteckých nehod a incidentů 

• L14 – Letiště  

• L14 H – Heliporty 

• L15 – O letecké informační službě 
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• L16 – Ochrana životního prostředí – letecký hluk, emise letadlových motorů 

• L17 – Bezpečnost – Ochrana mezinárodního letectví před protiprávními činy 

• L18 – Bezpečná letecká doprava nebezpečného zboží 

• L19 – Řízení bezpečnosti [12] 

Nejdůležitějším předpisem pro navrhování letišť je předpis L14, který obsahuje ustanovení 

upravující požadované vlastnosti. K doplnění předpisu L14 existuje několik příruček a 

manuálů, které předpis doplňují. Tyto příručky jsou např.: Aerodrome design manual, Airport 

planning manual a Airport servis manual.  

Dalším důležitým dokumentem je Certifikační specifikace a poradenský materiál pro návrh 

letišť CS ADR DSN, který vydává EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví). Dle 

nařízení EU jsou podle tohoto dokumentu řešena letiště, která jsou veřejná, slouží obchodní 

letecké dopravě a mají přístrojovou RWY délky 800 m a více. [2] 
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5. Druhy vozovek na letištích 

Volba povrchu vozovky na letištních plochách, tedy jestli bude konstrukce vozovky 

nezpevněná nebo zpevněná je ovlivněna mnoha faktory. 

Letištní vozovka by měla splňovat 4 základní požadavky: 

- Její únosnost musí být úměrná provozu letadel, pro jejíž provoz je navržena 

- Měla by poskytnout dobrou jízdní schopnost letadla v průběhu jeho pohybu po RWY 

zachováním hladké vozovky 

- Měl by být zajištěna dobrý brzdný účinek i na mokrém povrchu 

- Měla by být zajištěna dobrá drenážní schopnost 

Volba konstrukčního typu vozovky je ovlivněno mnoha faktory: 

- Typ letadel, z hlediska maximální únosnosti, na kterou je letiště navrženo a další 

požadavky 

- Dostupnost a cena dodavatelů, materiálů a prací 

- Geologické podmínky 

- Převládající klimatické podmínky 

- Počet pohybů za rok, předpověď pohybů a provozu [3] 

Obr.  2: Typy konstrukcí vozovek [3] 
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5.1. Nezpevněné 

Travnaté pásy, které mohou být aplikovány téměř ve všech klimatických podmínkách po celý 

rok jsou vhodné pouze pro nejlehčí typy letadel. Jejich vhodnost záleží na vhodném složení a 

dobrých drenážních vlastnostech podloží. V ideálním případě se bude letiště nacházet na rovině, 

na přírodní štěrkové vrstvě pokrytou cca 20 cm vrstvou ornice. Povrch by měl být pokryt 

travnatým kobercem. Typ trávy by měl být vybrán tak aby kořeny byly dostatečně husté, aby 

vytvořily hustý a pevný koberec, aby se zpevnila vrstva půdy. Většina použitých trav roste 

pomalu, a proto nevyžadují časté sekání. Není snadné najít ideální souhru všech faktorů. 

Problémem je správný vodní režim. Na jaře po období tání sněhu a na podzim po déle trvajících 

deštích, může být povrch promoklý a dojít k snížení jeho únosnosti. V létě nebo v období 

suchého počasí a při intenzivním provozu by mohlo dojít k poškození travního koberce, někdy 

i ke zničením kořenů, které by nebyly schopny vázat horní vrstvu půdy. 

Pokud provoz letiště dovoluje použití travnaté RWY je to vždy nejlevnější řešení. [3] 

Maximální povolená provozní výška travního porostu u nezpevněných RWY je 35 cm. [2] 

V některých případech je nutné zvýšit únosnost RWY, ale zároveň zachovat její travnatý 

povrch. Tato konstrukce je obvykle navržena pouze pro dočasné použití.  Dráha může být 

dočasně zpevněna vápnem v její nosné vrstvě. Vápník je do země přidán buď ve formě 

nehašeného vápna CaO nebo hydrátu vápenatého Ca(OH)2. [3] 

5.2. Zpevněné 

Zpevněné vozovky se používají na letištích, kde je celoroční pravidelný provoz letadel větší 

než cca 2000 kg.  

Nejběžnějším řešením pro manévrovací plochy je použití asfaltobetonových nebo 

cementobetonových vozovek. Konstrukce vozovky se skládá ze zemní pláně, podkladní vrstvy, 

nosné vrstvy a obrusné vrstvy.  

Zemní pláň 

Plocha vybraná pro letiště by měla mít zeminu s vhodnými mechanickými vlastnostmi. Zemina 

by měla mít dostatečnou únosnost, ale zároveň musí být nepropustná a její objem by neměl být 

ovlivňován mrazem nebo změnami vlhkosti. Únosnost podkladu má značný vliv na volbu typu 

vozovky.  
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Volba typu vozovky se rozhoduje na základě posouzená nákladů životního cyklu, přičemž se 

berou v úvahu nejen náklady na výstavbu vozovky, ale také na údržbu a rekonstrukci vzletové 

a přistávací dráhy ve sledovaném horizontu, včetně posouzení ztrát způsobených uzavřením 

dráhy během oprav a rekonstrukce. 

Podkladní vrstva 

Hotový podklad, který může být chráněn geotextilií je pokryt vrstvou zrnitého materiálu: 

stabilizovaného zrnitého materiálu jako je štěrk, drcený kámen/štěrk nebo zvlhčené neupravené 

tříděné kamenivo. Tato vrstva má plnit drenážní a filtrační funkci.  

Nosná a obrusná vrstva 

Úkolem nosné vrstvy je roznést tlaky z podvozku letadla do podkladní a ochranné vrstvy. 

Nosná vrstva má obvykle několik vrstev. Tloušťka a složení jednotlivých vrstev závisí na 

únosnosti ochranné vrstvy [3] 

5.2.1. Cementobetonové vozovky (tuhé) 

Hlavní výhodou tuhých vozovek je jejich vyšší únosnost, která je mimo jiné odvozena 

z rozdílného přenosu zatížení. Horní vrstvu tvoří betonová deska, která leží na částečně 

pružném podloží. Tuhost betonové desky závisí na kvalitě betonové směsi. 

Další výhodou je delší návrhová životnost betonové desky. Návrhová životnost tuhé vozovky 

na vhodném podkladu a se správnou údržbou je 20 až 30 let. 

Betonová deska je obvykle vyrobena z prostého betonu tloušťky 20 až 30 cm. Tloušťka 

betonové desky je navržena s ohledem na maximální ohybové tahové napětí vyplývajícího 

z maximálního zatížení koly. Tloušťka desky je limitována možnostmi pravidelného hutnění 

betonové směsi. 

Rozdílná expanze horní a dolní části desky v důsledku teplotních změn se projevuje tendencí 

k deformaci betonové desky do konvexního nebo konkávního tvaru. 

Aby se zabránilo vzniku nepravidelných trhlin v betonové desce vlivem vnitřního pnutí při 

rozdílné roztažnosti horní a dolní desky, cementový pás by měl být rozdělen podle kontrakce a 

dilatace na dvě části na jednotlivé desky. [3] 
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5.2.2. Asfaltové vozovky (netuhé) 

Asfaltové vozovky se obvykle skládají z horké směsi asfaltové drti. Nyní se používají pro 

všechny typy pohybových ploch a zatížení, pro které se v minulosti používaly pouze betonové 

vozovky.  

Při srovnatelných nákladech mají asfaltové vozovky několik výhod. Konstrukce asfaltových 

vozovek je méně náročná. Je jednodušší a levnější zajistit opravy a rekonstrukce na asfaltových 

vozovkách. Rekonstrukci asfaltových vozovek je možné zajistit i bez narušení provozu letiště, 

pokud jsou práce prováděny v noci. Asfaltové vozovky také lépe snášejí zimní údržbu, pokud 

jsou používány materiály na chemické rozmrazování. Další výhodou asfaltových vozovek je 

ten, že jejich povrch je rovný a beze spár. 

Asfaltové vozovky jsou méně využívané na vojenských letištích kvůli jejich snížené odolnosti 

na dopad horkých výfukových plynů z vojenských proudových letadel. Nižší je také jejich 

odolnost proti rozlitému palivu. 

Horní část asfaltové vozovky je obvykle složena ze dvou asfaltových vrstev, které mají rozdílné 

funkce. Nosná vrstva obsahující hrubý štěrk je umístěna na nosné dráze. Její úlohou je roznášet 

zatížení na nosné vrstvy. Její tloušťka závisí na požadované výsledné únosnosti, popřípadě při 

rekonstrukci i na stavu a profilu vozovky. V závislosti na celkové tloušťce, která je obvykle 

v rozmezí od 10 do 40 cm může být asfaltová vrstva několikrát rozprostřena pomocí asfaltéru 

– finišeru, aby bylo dosaženo požadované kompaktnosti. 

Horní obrusná vrstva obsahuje jemnější frakce vysoce kvalitního – tvrdého kameniva. Úkolem 

obrusné vrstvy je odolávat třecím silám, které vznikají při brždění, při přistání nebo při 

zrušeném vzletu a otáčení letadla. Drsnost povrchu vozovky je navržena tak, aby zajistila 

odpovídající brzdný účinek. Aby obrusná vrstva mohla těmto silám odolávat, měla by mít 

tloušťku alespoň 4 cm. Její druhá funkce je vytvořit nepropustný povrch. Musí dokonale utěsnit 

celou konstrukci vozovky. Pokud voda pronikne do podkladu, postupně bude erodovat, ztrácet 

únosnost a následně povede k rozpadu únosného podloží. Obrusná vrstva také přenáší zatížení 

na vrstvy pod ní. [3] 
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Obr.  3: Typická konstrukce asfaltových a cementobetonových vozovek [3] 
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6. Rozdělení letištních zpevněných ploch 

6.1. Vzletová a přistávací dráha – RWY 

VPD je vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti upravená pro přistání a vzlety letadel. 

[2] 

 

Obr.  4: Schéma RWY – šedě označené 

6.1.1. Rozdělení RWY 

Přístrojová RWY 

- RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení 

RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálními prostředky určená pro přistání po 

přístrojovém přiblížení typu A za dohlednosti ne menší než 1000 m. 

- RWY pro přesné přiblížení I. Kategorie 

RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálními prostředky určená pro přistání po 

přístrojovém přiblížení typu B s výškou rozhodnutí (DH) ne menší než 60 m (200 ft) a buď 

s dohledností ne menší než 800 m anebo s dráhovou dohledností ne menší než 550 m. 

- RWY pro přesné přiblížení II. Kategorie 

RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálními prostředky určená pro přistání po 

přístrojovém přiblížení typu B s výškou rozhodnutí (DH) ne menší než 60 m (200 ft), ale ne 

menší než 30 m (100 ft) a s dráhovou dohledností ne menší než 300 m. 
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- RWY pro přesné přiblížení III. Kategorie 

RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálními prostředky určená pro přistání po 

přístrojovém přiblížení typu B s výškou rozhodnutí (DH) ne menší než 30 m (100 ft) nebo bez 

omezení výšky rozhodnutí a s dráhovou dohledností menší než 300 m, nebo bez omezení 

dráhové dohlednosti. 

Nepřístrojová RWY 

RWY určená pro provoz letadel používající postupy pro vizuální přiblížení nebo postupy pro 

přístrojové přiblížení do bodu, za nímž přiblížení může pokračovat v meteorologických 

podmínkách pro let za viditelnosti. [2] 

6.1.2. Počet a směry RWY 

6.1.2.1. S ohledem na meteorologické podmínky letiště 

Počet a směry RWY na letišti by měly být takové, aby provozní využitelnost letadly nebyla 

menší než 95 procent v závislosti na směru a síle větru, s přihlédnutím k možnosti používání 

VPD za zhoršených povětrnostních podmínek. 

Provozní využitelnost vyjadřuje míru možné pravidelnosti leteckého provozu ve vztahu 

k meteorologickým podmínkám letiště. [1] 

Při výpočtu provozní použitelnosti je předpokládáno, že přistání nebo vzlet letadel je za 

normálních podmínek znemožněn, jestliže rychlost boční složky větru převyšuje rychlost: 

- 37 km/h u letadel, které mají jmenovitou délku dráhy vzletu 1500 m nebo více, vyjma 

případů, kdy jsou na RWY často zjištěny špatné brzdící účinky v důsledku 

nedostatečného podélného součinitele tření, a nesmí být boční složka větru převyšující 

24 km/h 

- 24 km/h u letadel, které nemají jmenovitou délku dráhy vzletu od 1 200 m až do, ale ne 

včetně, 1500 m 

- 19 km/h u letadel, které mají jmenovitou délku dráhy menší než 1200 m 

Aby se předešlo budoucím problémům s hlukem, musí být, kde je to možné, umístění a 

orientace drah na letištích takové, aby příletové a odletové tratě minimálně ovlivňovaly oblasti 

určené pro bydlení nebo jiné na hluk citlivé oblasti v okolí letiště. [2] 
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6.1.2.2. S ohledem na požadovanou kapacitu letiště 

Základním podkladem pro návrh letiště je předpokládaný roční objem cestujících, pošty a 

případně objem specializované nákladní letecké dopravy. V některých případech mohou být 

předchozí údaje již vyjádřeny přímo předpokládaným počtem pohybů letadel, tj. počtem vzletů 

a přistání za rok. 

Pro konkrétní návrh rozměrů letiště i návrh letištních vozovek je pak nutno ještě stanovit typy 

letadel, které budou na daném letišti obsluhovány, nebo alespoň výhledové charakteristiky 

očekávaných typů letadel. Při stanovení počtu pohybů letadel se pak vychází z jejich kapacity 

a z předpokládané využitelnosti jejich kapacity, tj. obsaditelnosti jednotlivých letadel. 

Základem pro stanovení požadovaných údajů bývá tzv. kritické letadlo, tj. letadlo, které má 

nejvyšší požadavky např. na rozměry odbavovací plochy, na únosnost VPD, PD atd. 

Dráhový systém letiště může být vytvořen jednou nebo několika vzletovými a přistávacími 

dráhami. Vytváří-li dráhový systém dvě dráhy, pak mohou být tyto dvě dráhy buď rovnoběžné, 

anebo se mohou navzájem křížit v různých vzdálenostech, případně se vůbec křížit nemusí a 

mohou vytvořit otevřené „V“. Při vyšším počtu drah se pak jedná o kombinaci již uvedených 

případů. Dráhový systém přímo ovlivňuje kapacitu letiště. [1] 
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Obr.  5: Orientační kapacita dráhových systémů podle R. Horonjeffa (USA) [1] 
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6.1.3. Délka RWY a vyhlášené délky 

Délka RWY by měla umožňovat vyhlášení délek dostačujících pro zajištění provozních 

požadavků letadel, kterým má RWY sloužit. 

Následující délky by měly být vypočítány a zaokrouhleny na nejbližší metr pro každou RWY: 

- Použitelná délka rozjezdu (TORA) 

- Použitelná délka vzletu (TODA) 

- Použitelná délka přerušeného vzletu (ASDA) 

- Použitelná délka přistání (LDA) 

Délka RWY je měřena od konce vozovky nebo v případě zřízení příčného značení pro indikaci 

posunutého prahu dráhy od vnitřního okraje tohoto značení. [4] 

6.1.4. Skutečná délka RWY 

6.1.4.1. Hlavní RWY 

Skutečná délka hlavní RWY musí být dostačující pro zajištění provozních požadavků letadel, 

pro které je RWY určena a nesmí být menší než nejdelší stanovená s použitím oprav na místní 

podmínky provozu a výkonnostní charakteristiky příslušných letounů. [2] 

6.1.4.2. Vedlejší RWY 

Délka vedlejší RWY musí být stanovena obdobně jako délka hlavní RWY s výjimkou toho, že 

její délka musí být dostatečná pouze pro ty letouny, které vyžadují použití vedlejší RWY 

doplňkově k jiné (jiným) RWY za účelem dosažení provozní využitelnosti nejméně 95 procent. 

[2] 

6.1.5. Šířka RWY 

Šířka RWY nesmí být menší, než jsou přípustné rozměry uvedené v tabulce: [2] 

Tab. 2: Šířka RWY [4] 
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6.1.6. Minimální vzdálenost mezi paralelními RWY 

Jestliže jsou paralelní nepřístrojové RWY určeny pro současné použití, minimální vzdálenost 

mezi jejich osami musí být: 

- 210 m, kde vyšší kódové číslo je 3 nebo 4 

- 150 m, kde vyšší kódové číslo je 2 

- 120 m, kde vyšší kódové číslo je 1 

Jestliže jsou paralelní přístrojové RWY určeny pro současné použití, minimální vzdálenost 

mezi jejich osami musí být: 

- 1035 m pro nezávislé paralelní přiblížení 

- 915 m pro závislé paralelní přiblížení 

- 760 m pro nezávislé paralelní odlety 

- 760 m pro oddělené paralelní operace 

S výjimkou, že: 

- Pro oddělený paralelní provoz stanovená minimální vzdálenost: 

• Může být zmenšena o 30 m na každých 150 m, o které je příletová RWY 

posunuta směrem k přilétajícím letadlům, na minimum 300 m 

• Má být zvětšena o 30 m na každých 150 m, o které je příletová RWY posunuta 

směrem od přilétajících letadel 

- Pro nezávislé paralelní přiblížení mohou být použity kombinace minimálních 

vzdáleností a souvisejících podmínek jiných, než jsou popsány výše, jestliže je zjištěno, 

že takové kombinace nebudou nepříznivě ovlivňovat bezpečnost provozu letadel. [2] 

6.1.7. Sklony 

6.1.7.1. Podélné sklony 

Bezpečnostním cílem pro omezování podélného sklonu RWY je umožnění stabilizovaného a 

bezpečného použití RWY letadlem. [4] 

Sklon vypočítaný dělením rozdílu mezi největší a nejmenší výškou osy RWY nad mořem 

délkou RWY nesmí přesáhnout: 

- 1 procento, kde kódové číslo je 3 nebo 4 

- 2 procento, kde kódové číslo je 1 nebo 2 
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Podélný sklon v kterékoliv části RWY nesmí přesáhnout: 

- 1,25 procenta, kde kódové číslo je 4 s výjimkou, že v první a poslední čtvrtině délky 

RWY nesmí podélný sklon přesáhnout 0,8 procenta 

- 1,5 procenta, kde kódové číslo je 3 s výjimkou, že v první a poslední čtvrtině délky 

RWY pro přesné přiblížení II. a III. kategorie nesmí podélný sklon přesáhnout 0,8 

procenta 

- 2 procenta, kde kódové číslo je 1 nebo 2 [2] 

Bezpečnostním cílem pro omezování změn podélného sklonu RWY je zamezení škodám 

způsobeným na letadlu a umožnění bezpečného použití RWY letadlem. [4] 

Kde nelze vyloučit změny podélného sklonu, změna mezi dvěma následujícími sklony nesmí 

přesáhnout: 

- 1,5 procenta, kde kódové číslo je 3 nebo 4 

- 2 procenta, kde kódové číslo je 1 nebo 2  

Přechod jednoho sklonu do druhého musí být proveden zakružovacím obloukem, u něhož 

stupeň změny nepřesáhne: 

- 0,1 procenta na 30 m (minimální poloměr oblouku 30 000 m), kde kódové číslo je 4 

- 0,2 procenta na 30 m (minimální poloměr oblouku 15 000 m), kde kódové číslo jen 3 

- 0,4 procenta na 30 m (minimální poloměr oblouku 7 500 m), kde kódové číslo je 1 nebo 

2 

Jestliže nemohou být změny sklonů vyloučeny, musí být takové, aby byla nepřerušená 

viditelnost: 

- Z kteréhokoliv nodu 3 m nad RWY do vzdálenosti rovnající se nejméně polovině délky 

RWY, kde kódové písmeno je C, D, E, F nebo G 

- Z kteréhokoliv bodu 2 m nad RWY na všechny jiné body 2 m nad RWY do vzdálenosti 

rovnající se nejméně polovině délky RWY, kde kódové písmeno je B 

- Z kteréhokoliv bodu 1,5 m nad RWY na všechny jiné body 1,5 m nad RWY do 

vzdálenosti rovnající se nejméně polovině délky RWY, kde kódové písmeno je A 
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Zvlnění nebo změny podélných sklonů blízko sebe musí být vyloučeny. Vzdálenost mezi 

vrcholy tečen dvou následujících zakružovacích oblouků nesmí být menší než: 

- Součet absolutních hodnot rozdílů příslušných změn sklonů násobený následující 

hodnotou: 

• 30 000 m, kde kódové číslo je 4 

• 15 000 m, kde kódové číslo je 3 

• 5 000 m, kde kódové číslo je 1 nebo 2 

- 45 m 

podle toho co je větší. [2] 

6.1.7.2. Příčné sklony 

Bezpečnostním cílem příčných sklonů RWY je zajištění co nejrychlejšího odtoku vody z RWY. 

[4] 

Pro zajištění rychlého odtoku vody musí být povrch RWY, pokud možno střechovitý 

s výjimkou, kdy rychlý odtok vody zajistí jednotný příčný spád ve směru větru nejčastěji 

spojeného s deštěm. Příčný sklon musí být nejlépe: 

- 1,5 procenta, kde kódové písmeno je C, D, E, F nebo G 

- 2 procenta, kde kódové písmeno je A nebo B 

Ale v žádném případě nesmí přesáhnout 1,5 procenta respektive 2 procenta, a nesmí být menší 

než 1 procento s výjimkou křižovatky s RWY nebo pojezdovou dráhou, kde může být zmenšení 

sklonu nezbytné, pokud ÚCL nestanoví jinak. 

U střechovitého sklonu musí být příčné sklony po obou stranách osy RWY symetrické. 

Příčné sklony musí být jednotné v celé délce RWY kromě křižovatky s jinou RWY nebo 

pojezdovou dráhou, kde musí být proveden plynulý přechod s přihlédnutím k potřebě 

přiměřeného odtoku vody. [2] 

6.1.8. Únosnost RWY 

Únosnost RWY musí odpovídat provozu letadel, kterým je určena. [2] 

Únosnost RWY by měla umožňovat běžný provoz nejnáročnějšího typu letadla bez rizika 

vzniku škody na letoun nebo RWY. [4] 
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6.2. Postranní pásy RWY (Shoulder) 

Plocha navazující na okraj zpevněného povrchu upravená tak, aby zajišťovala přechod mezi 

zpevněným a přilehlým povrchem. 

Postranní pásy musí být zřízeny pro RWY, kde kódové písmeno je D, E nebo F. [2] 

Bezpečnostním cílem postranních pásů RWY je, že by měly být postaveny tak, aby snižovaly 

nebezpečí vzniklé vyjetím letadla z RWY nebo dojezdové dráhy a k zamezení nasátí volných 

kamenů nebo jiných objektů turbínou motoru. [4] 

 

Obr.  6: Schéma postranních pásů – šedě označené 

6.2.1. Šířka postranních pásů RWY 

Šířka postranních pásů RWY musí symetricky přesahovat na každou stranu RWY tak, aby 

celková šířka RWY spolu s postranními pásy nebyla menší než: 

- 60 m u RWY kódového písmene D nebo E 

- 60 m u RWY kódového písmene F s dvoumotorovými nebo třímotorovými letadly 

- 75 m u RWY kódového písmene F s čtyřmotorovými (nebo více) letadly [2] 

6.2.2. Sklony postranních pásů 

Bezpečnostním cílem příčného sklonu postranních pásů RWY je umožnit co nejrychlejší odvod 

vody z povrchu RWY a postranních pásů RWY. [4] 

Povrch postranních pásů dotýkajících se RWY musí výškově navazovat na povrch RWY a jeho 

příčný sklon nesmí přesáhnout 2,5 procenta. [2] 
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6.2.3. Únosnost postranních pásů RWY  

Část postranního pásu RWY mezi okrajem dráhy a vzdáleností 30 m od osy RWY musí být 

upraven nebo vybudován tak, aby byl schopný přenést zatížení letadla bez vzniku poškození 

konstrukce letadla v případě jeho vyjetí z RWY a přenést zatížení pozemními mobilními 

prostředky, které mohou postranní pás využívat. [2] 

6.3. pásy RWY (Runway strip) 

Vymezená plocha včetně RWY a dojezdové dráhy, pokud je zřízena, určená ke snížení 

nebezpečí poškození letadla v případě jeho vyjetí z RWY a k zajištění bezpečnosti letadla 

letícího nad pásem RWY při vzletu nebo přistání. [2] 

RWY a s ní spojené dojezdové dráhy by měly být zahrnuty v pásu RWY. [4] 

 

Obr.  7: Schéma pásů RWY – šedě označené 

6.3.1. Délka pásu RWY 

Pás RWY musí přesahovat před práh RWY a za konec RWY neb dojezdové dráhy na 

vzdálenost nejméně: 

- 60 m, kde kódové číslo je 2, 3 nebo 4 

- 60 m, kde kódové číslo je 1 a RWY je přístrojová 

- 60 m, kde kódové číslo je 1 a RWY je nepřístrojová [2] 

6.3.2. Šířka pásu RWY 

Pás zahrnující RWY pro přesné přiblížení musí příčně sahat, pokud možno do vzdálenosti 

nejméně: 

- 140 m, kde kódové číslo je 3 nebo 4 

- 70 m, kde kódové číslo je 1 nebo 2 

Na každou stranu od osy nebo prodloužené osy RWY po celé délce pásu. 
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Pás zahrnující RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení musí příčně zasahovat do vzdálenosti 

nejméně 

- 140 m, kde kódové číslo je 3 nebo 4 

- 70 m, kde kódové číslo je 1 nebo 2 

Na každou stranu od osy nebo prodloužené osy RWY po celé délce pásu. 

Pás zahrnující nepřístrojovou RWY musí zasahovat na každou stranu od osy nebo prodloužené 

osy RWY po celé délce pásu do vzdálenosti nejméně: 

- 75 m, kde kódové číslo je 3 nebo 4 

- 40 m, kde kódové číslo je 2 

- 30 m, kde kódové číslo je 1 [2] 

6.3.3. Sklony na pásech RWY 

6.3.3.1. Podélné sklony 

Bezpečnostním cílem podélného sklonu pásu RWY je stanovení maximálních hodnot stoupání, 

které by neměly ohrozit bezpečné použití pásu RWY letadly. [4] 

Podélný sklon podél té části pásu, která má být upravena nesmí přesáhnout: 

- 1,5 procenta, kde kódové číslo je 4 

- 1,75 procenta, kde kódové číslo je 3 

- 2 procenta, kde kódové číslo je 1 nebo 2 

Změny sklonů na té části pásu, kde je požadována úprava, musí být pozvolné a prudké změny 

a protisklony musí být vyloučeny. [2] 

6.3.3.2. Příčné sklony 

Příčné sklony na té části pásu, kde je požadována úprava, musí být dostatečné k zabránění 

shromažďování vody na povrchu, ale nesmí přesáhnout: 

- 2,5 procenta, kde kódové číslo je 3 nebo 4 

- 3 procenta, kde kódové číslo je 1 nebo 2 

S výjimkou prvních 3 m od okraje RWY, postranního pásu nebo dojezdové dráhy kde má být 

pro usnadnění odtoku vody měřený ve směru od RWY negativní a může být až 5 procent. [2] 
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6.3.4. Únosnost pásů RWY 

Část pásu přístrojové RWY do vzdálenosti nejméně: 

- 75 m, kde kódové číslo je 3 nebo 4 

- 40 m, kde kódové číslo je 1 nebo 2 

Od osy a prodloužené osy RWY musí být upravena nebo vybudována tak, aby minimalizovala 

nebezpečí v důsledku rozdílů v únosnosti pro letouny, kterým je RWY určena, v případě jejich 

vyjetí z dráhy. 

Část pásu přístrojové RWY do vzdálenosti nejméně: 

- 75 m, kde kódové číslo je 3 nebo 4 

- 40 m, kde kódové číslo je 2 

- 30 m, kde kódové číslo je 1 

Od osy a prodloužené osy RWY musí být upravena nebo vybudována tak, aby minimalizovala 

nebezpečí v důsledku rozdílů v únosnosti pro letouny, kterým je RWY určena, v případě jejich 

vyjetí z dráhy. [2] 

6.4. Dojezdové dráhy (Stopway) 

Vymezená pravoúhlá plocha na zemi navazující na konec použitelné délky rozjezdu upravená 

ta, aby na ní mohlo letadlo zastavit při přerušeném vzletu. [2] 

 

Obr.  8: Schéma dojezdové dráhy – šedě označené 

6.4.1. Šířka dojezdových drah 

Dojezdová dráha musí mít stejnou šířku jako RWY, na níž navazuje. [2] 
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6.4.2. Sklony dojezdových drah 

Sklony a změny sklonu dojezdové dráhy a přechod z RWY na dojezdovou dráhu musí 

odpovídat požadavkům na RWY, na níž dojezdová dráha navazuje, s výjimkou, že: 

- U dojezdové dráhy nemusí být uplatněno omezení týkající se sklonu 0,8 procent v první 

a poslední čtvrtině délky RWY 

- V napojení dojezdové dráhy na RWY a podél dojezdové dráhy maximální stupeň změny 

sklonu může být 0,3 procenta na 30 n (minimální poloměr oblouku 10 000 m), kde 

kódové číslo je 3 nebo 4 [2] 

6.4.3. Únosnost dojezdových drah 

Dojezdová dráha musí být upravena nebo vybudována tak, aby byla schopná v případě 

přerušeného vzletu přenést zatížení letounem, kterému je dojezdová dráha určena, aniž by došlo 

k poškození konstrukce letounu. [2] 

6.5. Pojezdové dráhy (Taxiway – TWY) 

Vymezený pás na pozemním letišti zřízený pro pojíždění letadel a určený ke spojení jedné části 

letiště s druhou, zahrnující: 

- Pojezdový pruh (Aircraft stand taxilane) – část odbavovací plochy určená jako 

pojezdová dráha a umožňující přístup letadel pouze ke stáním 

- Pojezdovou dráhu na odbavovací ploše (Apron taxiway) – část systému pojezdových 

drah umístěná na odbavovací ploše umožňující průjezd odbavovací plochou 

- Pojezdová dráha pro rychlé odbočení (Rapid exit taxiway) – pojezdová dráha připojená 

k RWY v ostrém úhlu a projektovaná tak, aby umožnila přistávajícím letounům odbočit 

při vyšších rychlostech, než jaké dosahují na jiných výjezdech na pojezdové dráhy a tím 

snížit na minimum dobu obsazení dráhy 

Pojezdové dráhy musí být provedeny tak, aby zajistily bezpečné a plynulé pojíždění letadel. 

Pro každou RWY musí být zřízen dostatek vjezdových a výjezdových pojezdových drah 

k urychlení pohybu letounů na a z RWY a jestliže je hustota provozu vysoká, musí být uváženo 

zřízení pojezdových drah pro rychlé odbočení. [2] 

Pojezdové dráhy mají velký význam pro zajišťování technologických procesů letiště. Správně 

navržené a racionálně rozvržené pojezdové dráhy umožňují organizovat provoz letadel na letišti 

nejvýhodnějším způsobem, tj. při minimálních časových ztrátách a při vysokém stupni 

bezpečnosti. Letadla se po pojezdových drahách přemisťují ze stojánek na odbavovací ploše 
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k místu startu a po přistání z VPD na odbavovací plochu. Dráhy pojíždění letadel musí být co 

nejkratší a současně musí umožňovat maximální propustnost systémem VPD – PD. 

Nejvyšší pojezdová rychlost letadel na hlavních spojovacích PD je obvykle v rozmezí 30–50 

km/h, na ostatních podružných PD pak jen 10-20 km/h. Průměrnou pojížděcí rychlost snižují 

zejména změny směrů PD. 

Hlavní pojezdové dráhy se navrhují obvykle rovnoběžně s VPD. [1]  

Obr.  9: Vývoj systému pojezdových drah [5] 
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6.5.1. Šířka pojezdových drah 

Přímá část pojezdové dráhy nesmí mít šířku menší, než je uvedeno v následující tabulce: [2] 

Tab. 3: Šířka pojezdových drah [4] 

6.5.2. Oblouky pojezdových drah 

Množství a velikost změn směru pojezdových drah musí být co nejmenší. Poloměry oblouků 

musí odpovídat manévrovacím schopnostem a pojezdovým rychlostem letounů, pro které je 

pojezdová dráha určena. [2] 

U napojení a křížení PD s VPD, odbavovacími plochami nebo jinými PD musí být pro 

usnadnění pohybů letadel provedeny napojovací oblouky tak, aby byla opět zajištěna 

požadovaná minimální vzdálenost mezi vnějším kolem hlavního podvozku a okrajem 

pojezdové dráhy. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  10: Rozšíření PD [2] 
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6.5.3. Minimální vzdálenosti pojezdových drah 

Vzdálenost mezi osou pojezdové dráhy a osou RWY, paralelní pojezdové dráhy nebo 

jakýmkoliv objektem nesmí být menší než příslušný rozměr uvedený v tabulce s výjimkou, že 

na stávajících letištích může být povolen provoz s menšími vzdálenostmi, pokud je prokázáno, 

že taková menší vzdálenost nepříznivě neovlivní bezpečnost nebo význačně neovlivní 

pravidelnost provozu letounů. [2] 

Tab. 4: Minimální vzdálenosti pojezdové dráhy [2] 

6.5.4. Sklony pojezdové dráhy 

6.5.4.1. Podélný sklon 

Podélný sklon nesmí přesáhnout: 

- 1,5 procenta tam, kde kódové písmeno je C, D, E, F nebo G 

- 3 procenta tam, kde je kódové písmeno A nebo B 

Pokud změny podélných sklonů pojezdových drah nelze vyloučit, přechod z jednoho sklonu do 

druhého musí být proveden zakružovacím obloukem, u něhož stupeň změny nepřesáhne: 

- 1 procento na 30 m (minimální poloměr oblouku 3 000 m) tam, kde kódové písmeno je 

C, D, E, F nebo G 

- 1 procento na 25 m (minimální poloměr oblouku 2500 m) tam, kde kódové písmeno je 

A nebo B 
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Jestliže nemohou být změny sklonů pojezdových drah vyloučeny, musí být takové, aby 

z jakéhokoliv bodu 

- 3 m nad pojezdovou dráhou bylo možno vidět celý povrch pojezdové dráhy do 

vzdálenosti nejméně 300 m od tohoto bodu tam, kde kódové písmeno je C, D, E, F nebo 

G 

- 2 m nad pojezdovou dráhou bylo možno vidět celý povrch pojezdové dráhy do 

vzdálenosti nejméně 200 m od tohoto bodu tam, kde kódové písmeno je B 

- 1,5 m nad pojezdovou dráhou bylo možno vidět celý povrch pojezdové dráhy do 

vzdálenosti nejméně 150 m od tohoto bodu tam, kde kódové písmeno je A [2] 

6.5.4.2. Příčný sklon 

Příčné sklony pojezdové dráhy musí být dostatečné k zabránění shromažďování vody na 

povrchu pojezdové dráhy, ale nesmí přesáhnout: 

- 1,5 procenta tam, kde kódové písmo je C, D, E, F nebo G 

- 2 procenta tam, kde kódové písmeno je A nebo B [2] 

6.5.5. Únosnost pojezdových drah 

Únosnost pojezdové dráhy musí být nejméně stejná jako únosnost RWY, jíž slouží, a to proto, 

že pojezdová dráha bude vystavena větší hustotě provozu a v důsledku pomalu pojíždějících 

nebo stojících letounů většímu zatížení než RWY, jíž slouží. [2] 

6.5.6. Pojezdové dráhy pro rychlé odbočení 

Pojezdové dráhy se zřizují při vysokém objemu provozu na letišti. 

Umístění rychlostních odboček je určeno místem dotyku a dojezdem při přistání. [1] 

Pojezdová dráha pro rychlé odbočení musí být navržena s poloměrem odbočovacího oblouku 

nejméně: 

- 550 m tam, kde kódové číslo je 3 nebo 4 

- 275 m tam, kde kódové číslo je 1 nebo 2 

Pro umožnění výjezdové rychlosti za podmínek mokrého povrchu: 

- 93 km/h tam, kde kódové číslo je 3 nebo 4 

- 65 km/h tam, kde kódové číslo je 1 nebo 2  
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Poloměr napojovacího oblouku na vnitřní straně oblouku pojezdové dráhy pro rychlé odbočení 

musí být dostatečný k zajištění rozšíření pojezdové dráhy za účelem usnadnění včasného 

zjištění výjezdu a odbočení na pojezdovou dráhu. 

Pojezdová dráha pro rychlé odbočení musí za odbočovacím obloukem obsahovat přímou část 

dostatečnou pro stávající letadla k úplnému zastavení před jakoukoliv křižující pojezdovou 

dráhou. 

Úhel křižovatky pojezdové dráhy pro rychlé odbočení a RWY nesmí být větší než 45 stupňů a 

menší než 25 stupňů, nejlépe 30 stupňů. [2] 

Obr.  11: Pojezdová dráha pro rychlé odbočení [2] 

6.5.7. Postranní pásy pojezdové dráhy 

Přímě části pojezdové dráhy tam, kde kódové písmeno je C, D, E, F nebo G, musí být 

opatřeny postranními pásy, zasahujícími symetricky na obě strany pojezdové dráhy tak, že 

celková šířka pojezdové dráhy spolu s postranními pásy není v přímých částech menší než: 

- 44 m tam, kde kódové písmeno je F nebo G 

- 38 m tam, kde kódové písmeno je E 

- 34 m tam, kde kódové písmeno je D 

- 25 m tam, kde kódové písmeno je C 
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V obloucích pojezdových drah a na křížení nebo křižovatkách tam, kde je zřízena rozšířená 

vozovka, šířka postranních pásů nesmí být menší než šířka na přilehlých přímých částech 

pojezdové dráhy. 

Jestliže je pojezdová dráha určena k používání turbinovými letouny, povrch postranního pásu 

pojezdové dráhy musí být upraven tak, aby zabránil erozi a nasátí materiálu z povrchu motory 

letounů. [2] 

6.5.8. Pás pojezdové dráhy 

Plocha včetně pojezdové dráhy určená k zajištění bezpečnosti letadla pojíždějícího po 

pojezdové dráze a ke snížení nebezpečí poškození letadla v případě jeho vyjetí z pojezdové 

dráhy. [2] 

6.6. Vyčkávací plochy, vyčkávací místa RWY, mezilehlá vyčkávací 

místa a vyčkávací místa na komunikacích 

Vymezená plocha, kde mohou být letadla zdržena nebo předjeta za účelem usnadnění 

efektivního pozemního pohybu letadel. [2] 

Vyčkávací plocha (plochy) nebo jiné obchvaty dostatečných rozměrů a vhodné konstrukce by 

měly být zřízeny dle potřeby umožnit odchylky v odletové sekvenci. [4] 

Vyčkávací plochy musí být zřízeny, když hustota provozu je střední nebo vysoká. 

Vyčkávací místo nebo místa RWY musí být zřízena: 

- Na křižovatce pojezdové dráhy s RWY 

- Na křižovatce RWY s jinou RWY, jestliže první RWY je součástí standardní pojezdové 

trasy 

Vyčkávací místo RWY musí být zřízeno na pojezdové dráze, jestliže poloha nebo směrování 

pojezdové dráhy jsou takové, že pojíždějící letadlo nebo mobilní prostředek mohou narušit 

překážkovou plochu nebo rušit provoz radionavigačních prostředků. 

Mezilehlá vyčkávací místa musí být zřízena na pojezdových drahách, avšak v jiných bodech 

než vyčkávací místa RWY tam, kde je vhodné vymezit zvláštní vyčkávací hranici. 

Vyčkávací místo na komunikaci musí být zřízeno před křižovatkou komunikace s RWY. [2] 
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Vyčkávací místa jsou umístěna na koncích vzletových a přistávacích drah. Důležitými 

konstrukčním kritériem je poskytnout letadlům dostatečný prostor pro snadné manévrování na 

vzletovou a přistávací dráhu bez ohledu na polohu sousedních letadel na vyčkávací ploše a 

poskytnout dostatečný prostor pro objíždění zaparkovaných letadel na vyčkávací ploše. [6] 

 

Obr.  12: Typické uspořádání vyčkávacích míst [6] 

6.7. Odbavovací plochy (Apron) 

Vymezená plocha na pozemním letišti určená k umístění letadel pro nastupování nebo 

vystupování cestujících, nakládání nebo vykládání pošty nebo zboží, pro jejich plnění 

pohonnými hmotami, parkování nebo údržbu. Odbavovací plochy musí být vybudovány tak, 

aby se na nich daly uskutečňovat všechny zmíněné činnosti a to tak, aniž by tyto činnosti byly 

rušeny ostatní letištním provozem. [2] [1] 

Požadavky na konstrukci odbavovacích ploch jsou obdobné jako u ostatních zpevněných ploch. 

Odbavovací plochy jsou ze všech vozovek pohybových ploch nejvíce zatížené. Letadlo má na 

odbavovací ploše těsně před odletem maximální hmotnost. Povrch je vystaven soustředěnému 

bodovému zatížení od kol stojících nebo pomalu se pohybujících letadel. Kromě toho je 

dynamicky namáhán vibracemi po spuštění motorů.  
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Odbavovací plocha je přemostěním mezi dráhovým systémem a budovou terminálu. Umístění 

odbavovací plochy a jejích stání pro letadla by mělo umožňovat pohodlný přístup.  

Základní požadavky při navrhování odbavovací plochy: 

- Umístění odbavovací plochy tak, aby se minimalizovala délka a složitost pojíždění mezi 

dráhou a stáními 

- Odbavovací plocha by měla umožňovat vzájemně nezávislé pohyby letadel na stání a 

ze stání s minimálním zpožděním 

- Na odbavovací ploše musí být možné umístit dostatečný počet stání pro maximální 

počet letadel očekáváný během dopravní špičky 

- Odbavovací plocha by měla být dostatečná, aby umožňovala rychlou nakládku a 

vykládku cestujících a nákladu 

- Odbavovací plocha by měla být navržena, tak aby byl k dispozici dostatečný prostor pro 

provádění otáčení nezávisle na činnostech na sousedním stanovišti 

- Plocha odbavovací plochy by měla být přiměřená, aby poskytovala dostatečný prostor 

pro parkování a manévrování manipulačního zařízení a také pro technický personál 

- Je třeba zvážit možnost dalšího rozšíření dráhového systému, odbavovacích ploch a 

budov [3] 

6.7.1. Uspořádání odbavovacích ploch 

Geometrické a manévrovací vlastnosti letadel prakticky neumožňují ve většině případů umístit 

všechna stání potřebná pro dopravní špičku přímo k centrální odbavovací části budovy 

terminálu. 

Z toho důvodu je nutné vytvořit jiné řešení. Několik základních uspořádání se vyvinulo 

v průběhu let, v závislosti na celkové velikosti letiště. 

Každé uspořádání má své výhody a nevýhody, z toho důvodu je řešení často kompromisem a 

kombinací různých uspořádání. Návrh odbavovací plochy musí být v souladu s přilehlým 

terminálem. [3] 

Jednoduché uspořádání 

Toto uspořádání se běžně používá na velmi malých letištích s malou intenzitou dopravy. 

Parkování letadel je pod úhlem buď přídí dovnitř nebo přídí ven a obvykle závisí na průčelí 

terminálu a sklonu odbavovací plochy, aby se minimalizoval účinek výfukových plynů a 

proudu horkého vzduchu. [3] 
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Obr.  13: Jednoduché uspořádání [3] 

Lineární uspořádání 

Lineární uspořádání lze považovat za pokročilý stupeň jednoduchého uspořádání. Letadla 

mohou parkovat v šikmém nebo paralelním uspořádání. Při rušném provozu letišť může být 

nutné zajistit dvojitou odbavovací plochu, aby se snížilo blokování pojížděcí dráhy. [5] 

Individuální stání jsou rozmístěna podél budovy terminálu. Výhodou lineárního uspořádání je 

jednoduchý přístup z budovy terminálu do letadla, jednoduchá instalace nástupních mostů pro 

cestující a dostatečný prostor pro technická odbavovací zařízení a personál na odbavovací 

ploše. Mezi průčelím terminálu a odbavovací plochou je obvykle umístěná obslužná 

komunikace. Nevýhodou na větších letištích může být velká vzdálenost mezi jednotlivými 

krajními stáními a centrálním odbavovacím místem v budově terminálu a někdy i větší 

vzdálenost na další stání pro přestupy mezi jednotlivými aeroliniemi. [3] 

 

Obr.  14: Lineární uspořádání [3] 
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Otevřené uspořádání 

V tomto uspořádání jsou stání umístěna v jedné nebo více řadách před budovou. Jedna z řad 

může být blízko budovy, ale většina z nich bude od budovy vzdálena. Transport cestujících ke 

vzdáleným stáním je zajišťována autobusy. Toto uspořádání dovoluje obsloužení mnoha letadel 

z velmi krátkého prostoru před terminálem. Rozšiřování je snadné. Hlavní nevýhodou je 

nutnost zajistit dopravu na vzdálená stání pro všechny cestující. [3] 

Obr.  15: Otevřené uspořádání [3] 

Prstové uspořádání 

Existuje několik variant tohoto uspořádání v závislosti na tvaru pilíře. Letadla mohou být 

zaparkována na obou stranách mola, buď šikmo, rovnoběžně nebo kolmo (přídí dovnitř). Pokud 

každé molo slouží velkému počtu bran, může být nutné zajistit dvojité pojezdové dráhy, aby se 

předešlo kolizím mezi letadly, které vjíždějí a vyjíždějí ze stání. [5] 

Obr.  16: Prstové uspořádání [3] 
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Ostrovní uspořádání 

Toto uspořádání se skládá z „ostrovní“ jednotky obklopené bránami pro letadla, která je 

propojená s budovou terminálu pomocí podzemního nebo nadzemního koridoru, aby se co 

nejlépe využil prostor odbavovací plochy, ale může být i na odbavovací ploše. V závislosti na 

tvaru „ostrovu“ může být letadlo zaparkováno v radiálním, paralelním nebo jiném uspořádání. 

[5]  

Obr.  17: Ostrovní uspořádání [3] 

Kombinované uspořádání 

Toto uspořádání vzniká kombinací 2 a více výše zmíněných uspořádání. Je poměrně běžné 

kombinovat otevřené uspořádání s jiným z těchto uspořádání. Stání pro letadla, která jsou 

umístěna na odlehlejších místech od terminálu jsou často označována jako vzdálené odbavovací 

plochy nebo vzdálená stání. [5] 



48 

 

 

Obr.  18: Kombinované uspořádání [5] 

6.7.2. Velikost odbavovacích ploch 

Celkový rozměr odbavovací plochy musí být dostatečný pro možnost efektivního letištního 

provozu v jeho maximální očekávané hustotě. [2] 

Vhodná velikost odbavovací plochy závisí na velikostech letadel, které mají využívat 

odbavovací plochy, ale tvar a uspořádání odbavovacích ploch závisí také na řadě dalších 

geometrických hledisek. 

Kromě stání pro letadla celková plocha odbavovací plochy zahrnuje také prostor potřebný pro 

pojížděcí a pojezdové dráhy, bezpečnostní odstupy, prostor pro ochranné ploty, obslužné 

komunikace a plochy určené pro pozemní zařízení a umístění vozidel. [3] 

6.7.3. Sklony odbavovacích ploch 

Sklony odbavovacích ploch včetně pojezdových pruhů musí být dostatečné k zabránění 

shromažďování vody na povrchu odbavovací plochy, avšak co nejmenší, jak požadavky na 

odvodnění dovolí. 

Na stání letadla nesmí maximální sklon přesáhnout 1 procento. [2] 

6.7.4. Únosnost odbavovacích ploch 

Každá část odbavovací plochy musí mít únosnost odpovídající zatížení letadly, pro která je 

určena, při zvážení skutečnosti, že některé části odbavovací plochy budou vystaveny větší 

intenzitě provozu a v důsledku pomalu pojíždějících nebo stojících letadel většímu zatížení než 

RWY. [2] 
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6.7.5. Pojezdové dráhy na odbavovací ploše 

Pojezdové dráhy umístěné na odbavovací ploše se dělí na dva následující typy: 

- Pojezdová dráha na odbavovací ploše (Apron taxiway) – pojezdová dráha umístěná na 

odbavovací ploše, která je určená buď k zajištění průjezdné pojížděcí dráhy přes 

odbavovací plochu nebo k přístupu na stání letadel 

- Pojezdový pruh (Aircraft stand taxilane) – část odbavovací plochy označená jako 

pojížděcí dráha a určená pouze k přístupu letadel ke stáním [5] 

Obr.  19: Pojezdové dráhy na odbavovací ploše [5] 
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6.7.6. Stání letadel 

Počet stání letadel na odbavovací ploše pro odbavování cestujících lze stanovit podle 

empirického vzorce: 

𝑁 = 𝑘 ∙  
𝑛 ∙  𝑡𝑚𝑖𝑛

60
 

Kde N – počet stání (minimálně navrhujeme 4 stání) 

        k – koeficient nerovnoměrnosti časového využití odbavovací plochy, vyplývající 

z letových řádů a z nerovnoměrnosti plynulého obsazování jednotlivých pozic různými typy 

letadel; jeho hodnotu lze uvažovat v rozmezí 1,3 až 2,0 

        n – počet pohybů, tj. vzletů a přistání ve špičkové hodině 

        tmin – doba stání letadla na odbavovací ploše připadající na jeden pohyb (lze uvažovat 15 

až 30 minut podle velikosti letadla) 

Celková velikost odbavovací plochy je závislá na počtu stání letadel, na rozměrech letadel a 

způsobu jejich řazení na odbavovací ploše a postavení na stání. 

Stáním letadla se nazývá vymezená plocha na odbavovací ploše určená ke stání letadla, které 

je možno řešit jako: 

- Otočná – taková, na která letadla zajíždějí silou vlastních motorů a rovněž silou 

vlastních motorů toto stání opouštějí; síly motorů je také využito k otáčení letadla, ihned 

po dojezdu anebo před startem 

- Průjezdná – letadla zajíždějí a vyjíždějí silou vlastních motorů, ale neotáčí se 

- Nose-in – letadlo zajíždí vlastní silou, ale o odbavení musí být vytlačeno do stanovené 

polohy tahačem letadla 
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Možné polohy letadel na stáních jsou: 

- Přídí dovnitř 

- Pod úhlem přídí dovnitř 

- Přídí ven 

- Pod úhlem přídí ven 

- Rovnoběžně s odbavovací budovou [1] 

Obr.  20: Polohy letadel na stáních [1] 

6.7.7. Vzdálenosti na stáních letadel 

Bezpečnostním cílem vzdálenosti na stáních letadel je poskytnout bezpečné oddělení letadla 

používajícího stání a jakýchkoliv přilehlých budov, letadlem na jiném stání a dalších objektů. 

[4] 

Stání letadla musí zajistit následující minimální vzdálenost mezi letadlem vstupujícím na stání 

nebo opouštějícím stání a jakoukoliv přilehlou budovou, letadlem na jiném stáním a dalšími 

objekty: [2] 
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Tab. 5: Minimální vzdálenosti stání letadel [2] 

6.8. Plocha pro odmrazování a protinámrazové ošetření 

Plocha zahrnující vnitřní prostor pro parkování letounů, na které se provádí odmrazování a 

protinámrazové ošetření letounů, a vnější prostor pro pohyb nebo více mobilních zařízení na 

odmrazování a protinámrazové ošetření letounů. [2] 

Na letištích, kde se předpokládá výskyt námrazových jevů, by měla být zřízena zařízení pro 

odmrazování a protinámrazové ošetření pro letouny. [4] 

6.8.1. Umístění 

Zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření musí být zřízena na stáních letadel nebo 

na odlehlých plochách podél pojezdových drah vedoucích na RWY určenou pro vzlet za 

předpokladu, že je zabezpečeno přiměřené odvodnění na zachycení a bezpečné odstranění 

přebytečných kapalin pro odmrazování a protinámrazové ošetření, aby byla vyloučena 

kontaminace podzemních vod. Musí být též zohledněn objem leteckého provozu a počty 

odlétávajících letounů. [2] 

6.8.2. Velikost a počet ploch 

Velikost plochy pro odmrazování a protinámrazové ošetření musí být taková, jaká je potřeba 

pro kritický letoun dané kategorie s volným prostorem nejméně 3,8 m v okolí letounu pro pohyb 

odmrazovacích a protinámrazových vozidel. 

Počet ploch pro odmrazování a protinámrazové ošetření musí být stanoven na základě 

meteorologických podmínek, podle typu ošetřovaných letounů, podle metody aplikace kapaliny 

pro odmrazování a protinámrazové ošetření, podle typu a kapacity aplikačního zařízení a podle 

velikosti toku odlétajících letounů. [2] 
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6.8.3. Sklony ploch 

Plochy pro odmrazování a protinámrazové ošetření musí mít vhodné sklony, aby byl: 

- zabezpečen dostatečný odtok z plochy 

- umožněno zachycování veškeré přebytečné kapaliny pro odmrazování a 

protinámrazové ošetření odtékající z letounu 

- nebránily pohybu letadla z nebe na plochu 

Maximální podélný sklon musí být co nejmenší a příčný sklon nesmí přesáhnout 1 procento. 

[2] 

6.8.4. Únosnost ploch 

Plochy pro odmrazování a protinámrazové ošetření musí odpovídat provozu letadel, pro které 

jsou určeny. Musí se zohlednit, že plocha pro odmrazování a protinámrazové ošetření bude 

vystavena vyšší hustotě provozu a v důsledku pomalu pojíždějících nebo stojících letadel i 

většímu zatížení než RWY. [2] 

6.8.5. Vzdálenosti na ploše 

Plocha pro odmrazování a protinámrazové ošetření musí mít zajištěny minimální vzdálenosti. 

V případě, že návrh plochy pro odmrazování a protinámrazové ošetření má konfiguraci, která 

umožňuje vyhýbání se letounů, musí být zajištěny minimální bezpečné vzdálenosti. [2] 

Plocha pro odmrazování a protinámrazové ošetření by měla zajistit následující minimální 

vzdálenosti mezi letadlem používajícím plochu a jakoukoliv přilehlou budovou, letadlem na 

jiném stání a dalšími objekty: [4] 

 

Tab. 6: Minimální vzdálenosti [4] 
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Obr.  21: Minimální bezpečná vzdálenost na plochách pro odmrazování a protinámrazové 

ošetření [2] 
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7. Konstrukční skladby vozovek na letištích 

7.1. Vzletová a přistávací dráha – RWY 

7.1.1. Letiště Václava Havla – vzorový příčný řez RWY 04/22 – netuhá 

vozovka 

Obr.  22: Vzorový příčný řez RWY 04/22 [13] 
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7.1.2. Letiště Václava Havla – vzorový příčný řez RWY 12/30 – tuhá 

vozovka 

Obr.  23: Vzorový příčný řez [13] 
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7.2. Pojezdové dráhy 

7.2.1. Letiště Prievidza – vzorový příčný řez TWY – netuhá vozovka 

Obr.  24: Vzorový příčný řez TWY [13] 
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7.2.2. Letiště České Budějovice – vzorový příčný řez TWY B – tuhá vozovka 

Obr.  25: Vzorový příčný řez TWY B [13] 
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7.3. Odbavovací plochy 

7.3.1. Letiště Prievidza – vzorový příčný řez APN – netuhá vozovka 

 

Obr.  26: Vzorový příčný řez APN [13] 
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7.3.2. Letiště České Budějovice – vzorový příčný řez APN M – tuhá vozovka 

 

Obr.  27: Vzorový příčný řez APN M [13] 
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8. Únosnost ACN/PCN 

8.1. Únosnost VPD a zpevněných ploch letiště 

Pro současná letadla je charakteristické, že zatížení letadlem na povrch letištních ploch je 

přenášeno obvykle dvěma hlavními podvozkovými nohami a předním nosovým kolem. Přední 

nosové kolo přenáší cca 10 % celkového zatížení a na hlavní podvozkové nohy pak připadá cca 

po 45 %. 

Při provozu na letištích je velmi často nutné stanovit, jaký typ letadla může dané letiště přijmout 

neboli stanovit obecně vztahy mezi únosností letištních ploch a zatěžovací charakteristikou 

letadel. [1] 

8.2. Starší metody výpočtu únosnosti 

8.2.1. Ekvivalentní zatížení ESIWL 

Účinek více kolového podvozku na vozovku se vyjadřoval ekvivalentním zatížením, které bylo 

označováno zkratkou ESIWL (Ekvivalent Songle Isolated Wheel Load). Ekvivalentním 

zatížením ESIWL zase naopak bylo možno charakterizovat únosnost zpevněných letištních 

ploch. 

Ekvivalentním zatížením se rozumí takové myšlené zatížení přenášené na vozovku 

jednokolovým podvozkem, které vyvolá ve vozovce totéž napětí nebo deformace jako skutečné 

zatížení přenášené podvozkem s více koly. V obou případech se předpokládá stejný tlak huštění 

pneumatik. 

Velikost ekvivalentního zatížení je závislé na druhu konstrukce vozovky, tj. jedná-li se o 

konstrukci tuhou nebo netuhou. 

Nevýhodou vyjádření únosnosti letištní vozovky ekvivalentním zatížením bylo to, že v případě 

rozdílných hodnot huštění pneumatik mezi letadlem a hodnotou, při které bylo stanoveno 

ESIWL, bylo obtížné prostým porovnáním stanovit, zda vyhovuje letištní vozovka danému 

letadlu. [1] 
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8.2.2. Klasifikační systém LCN 

Klasifikační systém LCN (Load Classification Number) v podstatě nahradil hodnoty ESIWL a 

huštění pneumatik bezrozměrnými klasifikačními čísly, stanovenými pro danou konstrukci 

letištní plochy buď výpočtem anebo na základě zatěžovacích zkoušek. 

Metoda LCN byla odvozena z výsledků velkého počtu zkoušek, které prokázaly, že mezi 

velikostí zatížení vozovek a mezi velikostí plochy, kterou se toto zatížení potřebné k poškození 

vozovky přenáší na její povrch, existuje závislost, kterou lze vyjádřit rovnicí: 

𝑊1

𝑊2
= (

𝐴1

𝐴2
)0,44 

Kde W1, W2 jsou mezní zatížení vozovky, která odpovídají velikostem zatěžovacích ploch A1, 

A2. 

Za mezní zatížení pokládáme takové zatížení, které vyvolá u tuhých vozovek vznik poruch a u 

netuhých vozovek je to ono zatížení, při kterém začne narůstat deformace, aniž by se současně 

zvyšoval tlak na zatěžovací desku. [1] 

8.3. Systém ACN/PCN 

Pomocí této metody je možné vyjádřit vliv letadla na různé vozovky pomocí jediného čísla, 

které se mění v závislosti na hmotnosti a konfiguraci letadla, typu vozovky a pevnosti podloží. 

Toto číslo je klasifikační číslo letadla ACN. Naopak nosnost vozovky lze vyjádřit jediným 

číslem bez uvedení konkrétního letadla nebo podrobných informací o konstrukci vozovky. Toto 

číslo je klasifikační číslo vozovky PCN. [7] 

Metoda ACN-PCN vyjadřuje únosnost vozovky v celých číslech mezi nulou a 

nespecifikovaným maximem. Stejná stupnice se používá pro vyjádření zatěžovacích 

charakteristik letadel. Jedno kolo o hmotnosti 500 kg a tlaku v pneumatikách 1,25 MPa 

představuje zatížení 1 ACN. Únosnost vozovky s únosností, která odpovídá tomuto zatížení 

představuje 1 PCN. PCN pro neomezený počet pohybů by mělo být stejné nebo vyšší než ACN. 

ACN letadla se určuje pomocí dvou matematických modelů. Jeden z nich je použitelný pro tuhé 

vozovky a druhý pro netuhé vozovky. [3] 
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Únosnost vozovky určená pro letadla s maximální hmotností pro stání větší než 5700 kg, 

vyjádřena metodou klasifikační číslo letadla – klasifikační číslo vozovky (ACN-PCN), musí 

být k dispozici ohlášením všech následujících informací: 

- Klasifikační číslo vozovky (PCN) 

- Typ vozovky pro vyjádření ACN/PCN 

- Kategorie únosnosti podloží 

- Kategorie maximálního přípustného huštění pneumatik nebo hodnota maximálního 

přípustného huštění pneumatik 

- Způsob hodnocení 

Ohlášené klasifikační číslo vozovky (PCN) musí udávat, že jakékoliv letadlo s klasifikačním 

číslem letadla (ACN) rovným nebo menším, než ohlášené PCN může používat tuto vozovku 

s omezením huštění pneumatik nebo maximální hmotnosti letadla pro daný typ letadla. 

ACN letadla musí být určeno v souladu se standardními postupy spojenými s metodou ACN-

PCN. 

Pro účely určení ACN musí být chování vozovky klasifikováno jako ekvivalentní k tuhé neb 

netuhé konstrukci. 

Únosnost vozovky určené pro letadla s maximální hmotností pro pojíždění rovnou nebo menší 

než 5700 kg musí být k dispozici ohlášením následujících informací: 

- Maximální přípustná hmotnost letadla 

- Maximální přípustné huštění pneumatik [2] 
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Klasifikační čísla letadel (ACN) je nutno stanovit pro maximální vzletovou hmotnost i pro 

hmotnost prázdného letadla, a to jak pro tuhé konstrukce vozovek, tak i pro netuhé konstrukce 

vozovek. Není možné stanovit působení více kolových podvozků na konstrukci vozovky pouze 

jedním parametrem, a proto se doplňuje i v systému ACN/PCN klasifikační číslo dalšími údaji, 

které se vyhlašují při použití následujících kódů: [1] 

Typ vozovky: Kód 

Tuhá vozovka R 

Netuhá vozovka F 

Kategorie únosnost podloží:  

Vysoká únosnost: k = 150 MN/m3, představujícím pro všechny 

hodnoty k nad 120 MN/m3 pro tuhé vozovky a CBR = 15, 

představujícím všechny hodnoty CBR nad 13 pro netuhé vozovky. 

A 

Střední únosnost: k = 80 MN/m3, představujícím interval k od 60 do 

120 MN/m3 pro tuhé vozovky a CBR = 10, představujícím interval 

CBR od 8 do 13 pro netuhé vozovky. 

B 

Nízká únosnost: k = 40 MN/m3, představujícím interval k od 25 do 

60 MN/m3 pro tuhé vozovky a CBR = 6, představujícím interval CBR 

od 4 do 8 pro netuhé vozovky. 

C 

Velmi nízká únosnost: k = 20 MN/m3, představujícím všechny 

hodnoty k pod 25 MN/m3 pro tuhé vozovky a CBR = 3, 

představujícím všechny hodnoty CBR pod 4 pro netuhé vozovky. 

D 

Kategorie maximálního přípustného huštění pneumatik:  

Neomezená: huštění bez omezení W 

Vysoká: huštění omezeno do 1,75 MPa X 

Střední: huštění omezeno do 1,25 MPa Y 

Nízká: huštění omezeno do 0,50 MPa Z 

Způsoby hodnocení:  

Technické hodnocení: na základě speciální studie charakteristik 

vozovky a aplikace teorie jejího chování 

T 

Hodnocení podle zkušeností: podle poznatků o dostatečné únosnosti 

pro určité typy a hmotnosti pravidelně používaných letadel 

U 
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Příklady únosností 

Únosnost vozovky je stanovena:  

PCN 80/R/B/W/T 

jedná se o tuhou vozovku, spočívající se střední únosností podloží, byla stanovena 

technickým hodnocením na PCN 80 a huštění pneumatik není omezeno. [2] 

8.3.1. Klasifikační číslo letadla – ACN 

Hodnota ACN  (Aircraft Classification Number) je číslo vyjadřující poměrný účinek letadla na 

vozovku pro určitou standardní kategorii únosnosti podloží.  

Klasifikační číslo letadla se stanoví pro takovou polohu těžiště, která vyvolává kritické zatížení 

na kritický podvozek. Zpravidla se pro výpočet ACN užívá nejzazší poloha těžiště příslušná 

k maximální hmotnosti letadla pro pojíždění. Ve výjimečných případech může kritičtější 

zatížení na vozovku působit přední podvozek při nejpřednější poloze těžiště. [2] 

8.3.1.1. Stanovení ACN 

Oficiální výpočet hodnoty ACN poskytuje výrobce letadla. Výpočet ACN vyžaduje podrobné 

informace o provozních charakteristikách letadla, jako je maximální těžiště na zádi, maximální 

hmotnost na rampě, rozteč kol, tlak v pneumatikách a další faktory. [7] 

Následující graf níže ukazuje, jakými způsoby lze hodnotu ACN zjistit:  

 

Obr.  28: Graf zjištění ACN [8] 
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8.3.1.2. Výpočet ACN 

Pomocí parametrů definovaných pro každý typ úseku vozovky se vypočítá matematicky 

odvozené zatížení jednoho kola, které definuje interakci podvozku a vozovky. Odvozené 

zatížení jedním kolem znamená stejné namáhání konstrukce vozovky a eliminuje potřebu 

specifikovat tloušťku vozovky pro srovnávací účely. Toho se dosáhne ztotožněním tloušťky 

odvozené pro daný podvozek letadla s tloušťkou odvozenou pro zatížení jedním kolem při 

standartním tlaku v pneumatikách 181 psi (1,25 MPa). ACN je definováno jako dvojnásobek 

odvozeného zatížení jedním kolem. [7] 

8.3.2. Klasifikační číslo vozovky – PCN 

Hodnota PCN (Pavement Classification Number) je číslo vyjadřující únosnost vozovky.  

Stanovení hodnoty z hlediska PCN je proces stanovení ACN pro vybrané kritické nebo 

nejnáročnější letadlo a uvedení hodnoty ACN jako PCN pro konstrukci vozovky. Za těchto 

podmínek může každé letadlo s hodnotou ACN rovnou nebo nižší, než je uváděná hodnota PCN 

bezpečně využívat vozovku s výhradou případných omezení tlaku v pneumatikách. [7] 

8.3.2.1. Stanovení číselné hodnoty PCN 

Stanovení číselné hodnoty PCN pro konkrétní vozovku může být založeno na jednom ze dvou 

postupů. Tyto postupy jsou známy jako metoda „použití“ letadla a metoda „technického“ 

hodnocení. [7] 

8.3.2.1.1. Metoda „použití“ letadla 

Metoda s použitím letadla je jednoduchý postup, při kterém se stanoví hodnoty ACN pro 

všechna letadla, která mají v současné době povoleno používat stávající vozovku a největší 

hodnota ACN se uvede jako PCN. Tato metoda se snadno používá a nevyžaduje podrobné 

znalosti o konstrukci vozovky. 

Základním předpokladem metody s použitím letadla je, že konstrukce vozovky má takovou 

konstrukční kapacitu, aby mohla pojmout všechna letadla v dopravní směsi a že každé letadlo 

je schopno provozu na konstrukci vozovky bez omezení. [7] 

8.3.2.1.2. Metoda „technického“ hodnocení 

Únosnost vozovky je obtížné přesně vyjádřit a bude se lišit v závislosti na jedinečné kombinaci 

podmínek zatížení letadlem, četnosti provozu a podmínek v podloží vozovky. Metoda 

technického hodnocení se snaží zohlednit tyto a další specifické proměnné pro konkrétní místo, 

aby bylo možné určit správně únosnost vozovky. Obecně lze říct, že pro danou konstrukci 
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vozovky a dané letadlo bude přípustný počet operací klesat s rostoucí intenzitou zatížení 

vozovky. Je možné, že dvě konstrukce vozovky s různými tloušťkami budou vykazovat 

podobnou pevnost. Přípustný provoz letadel se však bude značně lišit. 

Číselná hodnota PCN se určuje z přípustného zatížení. Je důležité nezaměňovat stanovení 

hodnoty PCN s návrhem vozovky. PCN se stanovuje podobným způsobem. Hodnota 

přípustného zatížení se určuje podle stejných zásad, jako při návrhu vozovky. Proces stanovení 

přípustného zatížení zohledňuje faktory, jako je četnost provozu a přípustné úrovně namáhání. 

Hodnoty přípustného zatížení se často uvádějí v závislosti na typu podvozku letadla a 

maximální celkové hmotnosti letadla, protože tyto proměnné se používají při návrhu vozovky. 

V uvedených hodnotách únosnosti chybí ale (stejně důležitá) četnost provozu. Při určování 

přípustné únosnosti se musí hodnocení zabývat tím, zda přípustná únosnost představuje pevnost 

vozovky při přiměřené frekvenci provozu. Jakmile je stanovena přípustná únosnost, je určení 

hodnoty PCN jednoduchým procesem stanovení ACN letounu představujícího přípustné 

zatížení a uvedení této hodnoty jako PCN. [7] 

8.3.3. Program COMFAA 3.0 

Program COMFAA je univerzální program, který pracuje ve dvou výpočetních režimech. 

Výpočetní režim ACN a výpočetní režim tloušťky vozovky. 

Režim ACN 

- Vypočte číslo ACN pro letadla na netuhých vozovkách 

- Vypočte číslo ACN pro letadla na tuhých vozovkách 

- Vypočte tloušťku netuhé vozovky na základě postupu ICAO pro výchozí hodnoty CBR 

(15, 10, 6 a 3) 

- Vypočte tloušťku desky tuhé vozovky na základě postupu ICAO pro výchozí hodnoty 

k (150, 80, 40 a 20 MN/m3) 

Režim tloušťky vozovky 

- Vypočte celkovou tloušťku netuhé vozovky na základě metody FAA CBR uvedené 

v AC 150/5320-62, Airport Pavement Design and Evaluation, pro hodnoty CBR a 

úrovně pokrytí zadané uživatelem 

- Vypočte tloušťku desky tuhé vozovky na základě Westergaardovy metody FAA 

(analýza zatížení hran) uvedené v AC 150/5320-6 pro hodnoty k a úrovně pokrytí 

zadané uživatelem 
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COMFAA obsahuje interní knihovnu letadel, která obsahuje většinu velkých komerčních a 

komerčně užívaných letadel. 

Program umožňuje externí knihovnu letadel, kde lze měnit charakteristiky letadel a přidávat 

další letadla podle potřeby. [7] 
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9. Stanovení hodnoty PCN pomocí programu COMFAA 3.0 

Pro stanovení PCN jsem použila program COMFAA 3.0 a pomocný soubor Excel Support. 

Výpočet PCN probíhal pro konkrétní skladbu vozovky a budoucí předpokládaný provoz na 

letišti. Výsledky programu se zobrazí v textovém souboru i v grafickém provedení. 

Pro výpočet jsem zvolila netuhou vozovku skladby: 

Obrusná vrstva:            Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 +                   40 mm 

                                     Asfaltový beton hrubý ACL 22 +                               80 mm 

                                     Obalované kamenivo ACP 16 +                               100 mm 

Ložní vrstva:                Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10                 180 mm 

Podkladní vrstva:         Štěrkodrť ŠD                                                            200 mm 

CBR – 9 % 

9.1. Postup výpočtu 

Prvním krokem výpočtu je zjištění ekvivalentní tloušťky vozovky z Excelu. Do záložky 

„FlexPCN“ zadáme tloušťky reálné vozovky a příslušné ekvivalentní faktory vrstev. Dále je 

nutné zadat příslušné CBR podloží vozovky. Jednotky, ve kterých se udávají vrstvy jsou 

milimetry. 

Obr.  29: Excel – FlexPCN 
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Z tabulky získáme ekvivalentní tloušťku vozovky, kterou potřebujeme k výpočtu pomocí 

programu COMFAA. Získáme také část kódu značení PCN. 

V programu COMFAA si nejdříve zvolíme dopravní mix pro dané letiště a jeho předpokládaný 

provoz. K tomu slouží okno Open Aircraft Window. Ke zvoleným letadlům dále přiřadíme 

teoretický počet vzletů letadel. 

Předpokládaná skladba letadel a teoretický počet vzletů: 

       Boeing B737-900 ER                                    2700 vzletů 

       Boeing B737-400                                          2500 vzletů 

       Airbus A319-100                                          2500 vzletů 

       Airbus A320-100                                          2500 vzletů 

Obr.  30: program COMFAA – Open Aircraft Window 
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V programu COMFAA následně vyplníme ekvivalentní tloušťku vozovky, kterou jsme získali 

z Excelu a hodnotu CBR . Poté zmáčkneme tlačítko „PCN Flexible Batch“, kterým provedeme 

výpočet PCN pro netuhou vozovku. Po dokončení výpočtu se v levém dolním rohu objeví 

zpráva „Flexible Computation Finished“. Výsledky výpočtu se dozvíme, když klikneme na 

tlačítko „Details“. Poměr P/TC byl (na základě doporučení metodiky FAA) zvýšen z hodnoty 

1 na hodnotu 10 proto, aby celkové CDF vyšlo alespoň 0,15. CDF je kumulativní faktor 

poškození, který vypočítává kombinované poškození od více letadel v dopravním mixu. 

Obr.  31: Program COMFAA – výpočet PCN netuhé vozovky 
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Ve výsledcích najdeme v první tabulce shrnutá vstupní data a požadavky na tloušťku vozovky 

podle letadel. 

Obr.  32: Tabulka 1 - Shrnutí požadavků podle letadel 

Ve druhé tabulce najdeme pro každé letadlo příslušnou hodnotu PCN a přípustnou celkovou 

hmotnost. Aby CDF bylo minimálně 0,15, nebo se této hodnotě alespoň přiblížilo, je nutné 

hodnotu „PtoTC“ zvýšit z 1 na 10. Z této tabulky lze vyčíst, že největší hodnota PCN je pro 

Boeing B 737-900 ER a odpovídá hodnotě PCN 61.  

Obr.  33: Tabulka 2 - hodnoty PCN pro dopravní mix 
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Ve třetí tabulce jsou hodnoty ACN pro dopravní mix, který jsme si určili a pro danou kategorii 

CBR. 

Obr.  34: Tabulka 3 - hodnoty ACN pro dopravní mix 

Ve čtvrté tabulce je souhrn vypočítaných dat, který zkopírujeme a vložíme do Excelu, kde 

provedeme další výpočet, na který jsou potřebná tato data.  

Obr.  35: Tabulka 4 - Souhrn vypočítaných dat 

Zkopírovaná data vložíme do Excelu do záložky „DataParse“. Následně klikneme na tlačítko 

„Create Flexible Pavement Charts“ a necháme Excel vypočítat a vykreslit grafy. Letadla jsou 

seřazena podle velikosti PCN s tím, že nejvýše je letadlo s největším PCN, které bereme jako 

kritické letadlo. 

Obr.  36: Excel – DataParse 
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V záložce „FlexChart“ se vytvoří dva grafy. V prvním grafu je porovnání tloušťky vozovky 

s hmotností letadla. Pokud je CDF tloušťka (žlutá) menší než ekvivalentní tloušťka (červená), 

tak je dané PCN k dispozici. 

  

Obr.  37: Excel – FlexChart – Graf porovnání tloušťky 
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V druhém grafu je srovnání hodnot PCN. V tomto případě je PCN potřebné stanovené množství 

pohybů je 52. PCN založené na CDF analýze může být hlášeno jako hodnota 61. 

 

Obr.  38: Excel – FlexChart – srovnání hodnot PCN 

V záložce „Form5010“ vyplníme největší hodnotu PCN a získáme ta konečné označení 

vozovky, které je: 

61 / F / B / W / T 
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Obr.  39: Form5010 
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10. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo přiblížit problematiku uspořádání, návrhu a stanovování 

únosnosti zpevněných letištních ploch. Práce shrnuje rozdělení zpevněných letištních ploch, 

konstrukční skladby vozovek na konkrétních zpevněných plochách letišť a pojednává o 

problematice únosnosti vozovek a zejména metodice ACN/PCN. 

Ve své praktické části jsem ukázala příklad výpočtu hodnoty PCN pomocí programu 

COMFAA pro konkrétní skladbu netuhé vozovky a konkrétní skladbu letadel, který je 

v budoucnu na letišti předpokládán. V práci jsem popsala celý postup výpočtu a vstupní 

hodnoty, které jsou pro výpočet nutné. Také správné vyhodnocení výsledků programu 

COMFAA při různě vycházejícím CDF vyžaduje jistou zkušenost uživatele. 

Problematika PCN je velmi složitá, protože závisí na mnoha faktorech, které ovlivňují 

únosnost vozovky. Při výpočtu PCN je nutné znát skladbu vozovky včetně tlouštěk 

jednotlivých vrstev, kategorii podloží a letadla, pro která je vozovka určená a která na ní 

budou přistávat, včetně množství pohybů, které provedou.  

Určení hodnoty ACN je jednodušší než určení hodnoty PCN, protože je méně faktorů, na 

kterých záleží. Pro určení ACN není nutné znát konstrukční skladbu vozovky, ale je nutné 

znát hmotnost kritického letadla, které bude letiště obsluhovat a huštění pneumatik. ACN lze 

stejně jako PCN určit mnoha způsoby. 

Závěrem je nutno říct, že v této práci se věnuji výpočtu PCN pouze jedním způsobem a pouze 

ro netuhou skladbu vozovky. Výpočet pro tuhou konstrukci vozovky je lehce odlišný. Pokud 

bychom PCN spočítali různými metodami dosáhneme nejspíše mírně rozdílných výsledků, 

protože záleží na vstupních údajích, které výpočet ovlivňují. Pro jednodušší určování hodnot 

ACN/PCN by bylo vhodné stanovit pouze jednu univerzální metodu výpočtu pro všechny 

členské státy ICAO. Vzhledem k množství faktorů a přístupům jednotlivých států (a správců 

letišť) je to složité. 

Stanovená hodnota PCN výrazným způsobem ovlivňuje životnost vozovky a umožňuje, nebo 

zakazuje provoz určitých letadel, respektive nastavuje počty přípustných pohybů, nebo 

hodnoty huštění kol. 

 

 



78 

 

11. Seznam obrázků 

Obr.  1: Vývoj systému RWY na letišti Praha – Ruzyně [1].................................................... 14 

Obr.  2: Typy konstrukcí vozovek [3] ...................................................................................... 19 

Obr.  3: Typická konstrukce asfaltových a cementobetonových vozovek [3] ......................... 23 

Obr.  4: Schéma RWY – šedě označené ................................................................................... 24 

Obr.  5: Orientační kapacita dráhových systémů podle R. Horonjeffa (USA) [1] ................... 27 

Obr.  6: Schéma postranních pásů – šedě označené ................................................................. 32 

Obr.  7: Schéma pásů RWY – šedě označené .......................................................................... 33 

Obr.  8: Schéma dojezdové dráhy – šedě označené ................................................................. 35 

Obr.  9: Vývoj systému pojezdových drah [5] ......................................................................... 37 

Obr.  10: Rozšíření PD [2] ....................................................................................................... 38 

Obr.  11: Pojezdová dráha pro rychlé odbočení [2] ................................................................. 41 

Obr.  12: Typické uspořádání vyčkávacích míst [6] ................................................................ 43 

Obr.  13: Jednoduché uspořádání [3]........................................................................................ 45 

Obr.  14: Lineární uspořádání [3] ............................................................................................. 45 

Obr.  15: Otevřené uspořádání [3] ............................................................................................ 46 

Obr.  16: Prstové uspořádání [3] .............................................................................................. 46 

Obr.  17: Ostrovní uspořádání [3] ............................................................................................ 47 

Obr.  18: Kombinované uspořádání [5] .................................................................................... 48 

Obr.  19: Pojezdové dráhy na odbavovací ploše [5] ................................................................ 49 

Obr.  20: Polohy letadel na stáních [1] ..................................................................................... 51 

Obr.  21: Minimální bezpečná vzdálenost na plochách pro odmrazování a protinámrazové 

ošetření [2] ................................................................................................................................ 54 

Obr.  22: Vzorový příčný řez RWY 04/22 [13] ....................................................................... 55 

Obr.  23: Vzorový příčný řez [13] ............................................................................................ 56 

Obr.  24: Vzorový příčný řez TWY [13] .................................................................................. 57 

Obr.  25: Vzorový příčný řez TWY B [13] .............................................................................. 58 

Obr.  26: Vzorový příčný řez APN [13] ................................................................................... 59 

Obr.  27: Vzorový příčný řez APN M [13] .............................................................................. 60 

Obr.  28: Graf zjištění ACN [8] ................................................................................................ 65 

Obr.  29: Excel – FlexPCN ....................................................................................................... 69 

Obr.  30: program COMFAA – Open Aircraft Window .......................................................... 70 

Obr.  31: Program COMFAA – výpočet PCN netuhé vozovky ............................................... 71 



79 

 

Obr.  32: Tabulka 1 - Shrnutí požadavků podle letadel ........................................................... 72 

Obr.  33: Tabulka 2 - hodnoty PCN pro dopravní mix ............................................................ 72 

Obr.  34: Tabulka 3 - hodnoty ACN pro dopravní mix ............................................................ 73 

Obr.  35: Tabulka 4 - Souhrn vypočítaných dat ....................................................................... 73 

Obr.  36: Excel – DataParse ..................................................................................................... 73 

Obr.  37: Excel – FlexChart – Graf porovnání tloušťky .......................................................... 74 

Obr.  38: Excel – FlexChart – srovnání hodnot PCN ............................................................... 75 

Obr.  39: Form5010 .................................................................................................................. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

12. Seznam tabulek 

Tab. 1: Kódové značení letišť [2] ............................................................................................. 16 

Tab. 2: Šířka RWY [4] ............................................................................................................. 28 

Tab. 3: Šířka pojezdových drah [4] .......................................................................................... 38 

Tab. 4: Minimální vzdálenosti pojezdové dráhy [2] ................................................................ 39 

Tab. 5: Minimální vzdálenosti stání letadel [2] ........................................................................ 52 

Tab. 6: Minimální vzdálenosti [4] ............................................................................................ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

13. Zdroje 

13.1. Literatura 

[1] KAUN, Miroslav. Letiště: Navrhování. Praha: České vysoké učení technické, 1996. ISBN  

80-01-01449-5. 

[2] Letecký předpis Letiště L14. Praha: LIS Praha, 2009, ročník 2009, 641/2009-220-SP/4. 

[3] KAZDA, Antonín a Robert E. CAVES. Airport Design and Operation. Third Edition. 

Bingley: Emerald, 2015. ISBN 978-1-78441-870-0. 

[4] EASA. Certifikační specifikace a poradenský materiál pro návrh letišť CS-ADR-DSN. 

Čtvrté vydání. Kolín nad Rýnem: EASA, 2017. 

[5] INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. Aerodrome Design Manual – 

Part 2 - Taxiways, Aprons and Holding bays. 4. vyd. USA: ICAO. ISBN 92-9194-473-4. 

[6] HERONJEFF, Robert. Planning and design of Airport. 5th Edition. New York: McGraw-

Hill, ©2010. ISBN 978-0-07-164255-2. 

[7] Federal Aviation Administrator: Advisory Circular.  USA: U.S. Department of 

Transportation, 2014, AC 150/5335-5C. 

[8] INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. Aerodrome Design Manual – 

Part 3 - Pavements. 2. vyd. USA: ICAO, 1983. ISBN 92-9194-117-4. 

[9] INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. Aerodrome Design Manual – 

Part 1 - Runways. 3. vyd. USA: ICAO. ISBN 978-92-9231-065-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

13.2. Internetové zdroje 

[10] Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Wikipedia [online]. [cit. 2022-04-28]. 

Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pro_civiln%C3%A

D_letectv%C3%AD 

[11] Řízení letového provozu ČR, s.p. Letecká informační služba [online]. AIM, © 2022 [cit. 

2022-04-28]. Dostupné z: https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm 

[12] Letecká informační služba. Letecká informační služba [online]. AIM, © 2022 [cit. 2022-

04-28]. Dostupné z: https://aim.rlp.cz/?lang=cz&mobile=0.  

[13] AGA – letiště, s.r.o. [online]. [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: http://www.aga-letiste.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pro_civiln%C3%AD_letectv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pro_civiln%C3%AD_letectv%C3%AD

